Vrijwilliger Wensambulance Brabant
Een groot aantal vrijwilligers maken het mogelijk om de wensvrager
met zijn/haar familie en vrienden een onvergetelijke reis en beleving te
bezorgen. Dit doen wij met vrijwilligers die ieder een eigen rol hebben.
Binnen onze groep vrijwilligers kennen wij de volgende rollen:
Chauffeur
Als chauffeur ben je verantwoordelijk voor het veilig en comfortabel vervoeren van de wensvrager. Je zorgt dat
de ambulance functioneel in orde is en dat alle benodigdheden in de ambulance aanwezig zijn. Tevens draag je
samen met de begeleider zorg voor de wensvrager. Voor de wensvrager is het van groot belang dat hij of zij
comfortabel vervoerd wordt. Dit vraagt van de chauffeur zorgvuldig rijden waarbij je rekening houdt met het
‘lijden’ van de wensvrager, vermijden van oneffenheden in de weg, snelheid aanpassen aan de kwaliteit van
het wegdek en deskundig manoeuvreren om onnodige bewegingen te voorkomen. Op de wenslocatie zorg je
dat de wensvrager op de brancard of eventueel in de rolstoel comfortabel kan genieten van de activiteit. Je
werkt hierin nauw samen met de begeleider. Bij terugkomst na de wensreis wordt maak je de ambulance
schoon, tankt af en maakt de ambulance klaar voor de volgende wensreis.
Uiteraard afhankelijk van de wensreis, kost de uitvoering van de wensreis gemiddeld acht uur. Wij adviseren
om altijd de gehele dag vrij te houden.
Voordat je start met zelfstandig rijden als chauffeur doe je een rijtest gevolgd door een oefensessie. Als de
rijtest, waarin de technische aspecten van het rijden met de ambulance worden beoordeeld, als voldoende
wordt beoordeeld, dan word je toegelaten tot de oefensessie.
In de oefensessie leer je alle ins en outs van het rijden in de ambulance. Aansluitend begint het
inwerkprogramma waarin je onder begeleiding van een ervaren chauffeur minimaal 5 keer een wensreis
uitvoert.
Wat vragen wij van jou als chauffeur?
● EHBO diploma en reanimatie
● Minimaal 5 keer per jaar een wensreis uitvoeren
● Zorgvuldig en accuraat omgaan met ambulance
● Nauw en collegiaal samenwerken met de begeleider
● Stressbestendig zijn
● Communicatief en sociaal vaardig zijn in de omgang met de wensvrager en diens naasten
Begeleider
Als begeleider draag je zorg voor het comfort van de wensvrager. Jij bent de mantelzorger die, indien nodig
ondersteunt bij de dagelijkse levensbehoeften van de wensvrager. Het kan zijn dat de wensvrager medicatie of
bijvoorbeeld zuurstof nodig heeft om de dag goed door te brengen. In overleg met de wensvrager en indien
nodig met het medisch behandelteam spreek je af wat nodig is om de wensvrager een mooie wens te laten
ervaren. Je werkt nauw samen met de chauffeur om ervoor te zorgen dat de wensvrager zich comfortabel voelt
en volop kan genieten van de wensreis.
Uiteraard afhankelijk van de wensreis, kost de uitvoering van de wensreis gemiddeld acht uur. Wij adviseren
om altijd de gehele dag vrij te houden.
Voordat je start met zelfstandig begeleiden is er een inwerkprogramma. Daarin voer je onder begeleiding van
een ervaren begeleider minimaal 2 keer een wensreis uit.
Wat vragen wij van jouw als begeleider?
● Een verpleegkundige opleiding, BIG geregistreerd
● Geldig Reanimatie diploma met gebruik van AED en aangepaste EHBO
● Minimaal 4 keer per jaar een wensreis uitvoeren
● Luisterend oor
● Nauw en collegiaal samenwerken met de chauffeur
● Stressbestendig zijn

●

Communicatief en sociaal vaardig zijn in de omgang met de wensvrager en diens naasten

Overige rollen
Naast het begeleiden van de wensvrager tijdens de reis als chauffeur of begeleider zijn er nog meer
werkzaamheden te doen binnen onze organisatie. We hebben wenscoördinatoren die alles van A tot Z regelen
om de wensreis uit te voeren. We hebben vrijwilligers die regelmatig een presentatie geven op scholen, bij
serviceclubs en verenigingen met als doel (financiële) middelen binnen te halen voor de stichting. Daarnaast
moet het wagenpark onderhouden worden, website en andere communicatiemiddelen up to date blijven.
Kortom: we hebben veel kennis, kunde en ervaring nodig zodat we alles kunnen doen wat nodig is om voor de
wensvrager, familie en vrienden een onvergetelijke ervaring te creëren.

